Vedtægter for Sjelle-Skjørring Idrætsforening (SSIF)
§1
Foreningens navn er Sjelle-Skjørring idrætsforening.
Foreningens formål er at dyrke motionsidræt.
Sjelle-Skjørring idrætsforening har hjemsted i Skanderborg Kommune.
§2
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§3
Som medlem kan optages enhver, som vil opfylde forenings formål. Medlemskabet er
kontingentpligtigt.

§4
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
§5
Et medlem, som skader foreningens interesse, kan af bestyrelsen sættes i karantæne. Bestyrelsen
kan forelå eksklusion til vedtagelse af generalforsamlingen. Til beslutning om eksklusion kræves
3⁄4 majoritet.
Beslutning om karantæne eller eksklusion kan først træffes efter at det pågældende medlem har haft
lejlighed til at udtale sig.
§6
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Den daglige ledelse af foreningen udøves af bestyrelsen.
Kassereren gives sammen med et bedtyrelsesmedlem, fuldmagt til foreningens likvide midler.
Bestyrelsen kan udpege en leder for enhver afdeling indenfor foreningen.
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§7
Ordinære generalforsamlinger afholdes i 1. kvartal.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
der er mindst 10% af de stemmeberettigede personer – dog mindst 10 – som fremsender skriftlig
begæring herom, med angivelse af forhandlingsemne. Emnet skal bekendtgøres ved indvarslingen.
Ethvert betalende medlem over 15 år er stemmeberettiget med en stemme.
Generalforsamlingen skal indvarsles ved bestyrelsens foranstaltning med 14 dages varsel ved
bekendtgørelse ved opslag på foreningens hjemmeside eller pr. E-mail.
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning om den forløbne sæson til godkendelse.
4. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af evt. forslag, som er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.
6. Forslag til kontigentændringer.
7. valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt
Forslag skal for at kunne behandles på generalforsamlingen fremlægges til eftersyn hos formanden
8 dage før generalforsamlingen.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede personer.
Til valg (alle stemmeberettigede personer er valgbare) kan kun foreslås tilstedeværende
stemmeberettigede personer, der indvilger heri eller fraværende stemmeberettigede personer, der
skriftligt har tilkendegivet, at de vil modtage valg.
§8
Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen består af en formand, kasserer og af yderligere 3 personer.
I tilfælde af ekstraordinær afgang supplerer bestyrelsen sig i den resterende periode.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.
Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv.
En af bestyrelsen valgt suppleant skal godkendes på førstekommende generalforsamling.
Ved nyvalg af den samlede bestyrelse udpeges den mindre del ved lodtrækning.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen, bortfalder forslaget.
Bestyrelsen fører protokol over forhandlinger, resultater m.v.
§9
Henvendelse fra foreningen til det offentlige skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen
ikke godkender en henvendelse, skal spørgsmålet forelægges på førstkommende generalforsamling.
§ 10
Foreningsregnskabet skal revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
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§ 11
Vedtægtsændringer skal ske på en generalforsamling.
Til ændriner kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer går ind for forslaget.
§ 12
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med henblik herpå.
Til opløsning af foreningen kræves at 3⁄4 af medlemmerne stemmer herfor.
Eventuelle pengemidler i foreningen fordeles efter bestemme af den afgående bestyrelse.
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Historik
§ 3 og § 11
§ 6 og § 7
§7
§6
§1
§ 1,3,6,7 og 9

Ændret på ekstraordinær generalforsamling.
Ændret på generalforsamling 29.01.1981
Ændret på generalforsamling 09.02.1993
Ændret på generalforsamling 08.03.2001
Ændret på generalforsamling 06.03.2002
Ændret på ekstraordinær generalforsamling 14-03-2018

Revideret Marts-2018 Bo Rennison
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